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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (15) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 - تعريف المسنيد والمرسل  –االحتجاج به حكم تعريف خبر اآلحاد و  -ا ر وأقسامهاخبتعريف األ
 ألفاظ الرواية –وحكمها  والتابعينمراسيل الصحابة 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

فقددهلل قددال  :أمددا  لددهلل لى هللا وسدد ع ى ددى ا واددا محمددهلل وى ددى ألدده وصددح ه أ ملددونالحمددهلل ر را اللددالمونل وصدد 
 :-رحمه هللا تلالى-المؤلف 

وقول الواحهلل من الصحا ة ليس ح ة ى ى غودر،ل ى دى القدول ال هللودهللل وأمدا ا ف دار فدالف ر مدا وهللف ده الصدهلل  
 التواطدؤ يقد  ال  ماىدة يدهورو أن وهدو :الل دع وو دا مدا :فدالمتواترل والكذال والف ر واقسع إلى أحاهلل ومتدواتر

 ال سدما  أو مشداههلل  ىدن ا صد  فدي يكدون ف لىاده المف در إلدى واتهدي أن إلدىوهكذا  لمث هع ىن الكذا ى ى
 .ا تهاهلل ىن

ل ومسدداهلل مرسدد قسددمون:  إلددى وياقسددعالحتمددال الفطدده فيددهل  ؛الل ددع وو ددا وال اللمدد  وو ددا الددذ  هددو :واآلحدداهلل
 لح دة  ف ديس الصدحا ة غودر مراسدو  مدن كان فإن لإسااهلل، وتص  لع ما : والمرس لإسااهلل، اتص  ما :فالمساهلل

 .مسااوهلل فو هللت فتشت فإاها ؛االمسو    ن سلوهلل مراسو  إال
ذا لا سدااوهلل ى ددى تدهللف  :واللالادة  ى ددى هدو قددرأن وا   لأف رادي أو حددهللثاي :يقدول أن ل دراو   و ددو  الشدو  قددرأ وا 
ن لحدهللثاي يقدول وال أف رادي :فيقول الشو   أف رادي أو أ دا اي الدراو : فيقدول قدراة  غودر مدن الشدو   ،أ دا وا 
 .إ ا  

لملا  ،بينلا محملد وعىل   لله وصلحبه أجمعلينوصلى  هللا وسلىم وبلارل عىل  عبلدو ورسلوله ن ،الحمد هلل رب العالمين
مة ألن األ ؛ال سيما اإلجماع النطقي القولي المنضبط ،وهو من األصول المتفق عىيها ،أنه  الكالم عن اإلجماع

وقددول  :-رحملله هللا تعللال -فقللال ، وهللل يحللت  بلله أو ال ،ال تجمللع عىلل  ضللاللة، دكللر بعللد دلللل قللول الصللحابي
لالجتهلاد  قلول الصلحابي ال يخىلو  ملا أن يكلون  :الواحهلل من الصحا ة ليس ح دة ى دى غودر، ى دى القدول ال هللودهلل

قلرر  قد قرر أهل العىم أن لله حكلم الرفلع،والرأي فيه مجال أو ال، فإن لم يكن لالجتهاد والرأي والنظر فيه مجال ف
 .وحينئد يكون حجة ،أهل العىم أن له حكم الرفع

وحينئللد يكللون  ، دا كللان لالجتهللاد فيلله مجللال فللال يخىللو  مللا أن يخللالف هللدا الصللحابي مللن قبللل  يللرو مللن الصللحابة
يس قبلول قلول أحلدهما ألنه ليس قبول قول أحد الصحابة بأول  من قبلول الصلحابي النلاني، لل ؛ليس بحجة لمادا؟

 رض بمنىه.و بأول  من قول اآلخر، هدا  دا ع
ف فهلو اإلجملاع السلكوتي اللدي سلبق القلول فيله،  ن انتشر ولم يخلال   ، دا قال الصحابي قواًل وال يعرف له مخالف

 عشر قواًل عى  ما تقدم. أننيالشوكاني دكر فيه 
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ال يوجد في هدو المسلألة سلوق قلول هلدا الصلحابي، لليس  دا قال الصحابي قواًل ولم ينتشر فيما يغىب عى  الظن 
فهللدا محللل الخللالف ممللا لللم  ،فيهللا نللف مرفللوع والمسللألة ممللا لىللرأي فيلله مجللال ولللم يعللرف للله مخللالف مللن جنسلله

 ينتشر، هدا محل الخالف.
ل يعنلي ملن قلولي الشلافعي، والقلو  :ليس ح دة ى دى غودر، ى دى القدول ال هللودهلل: -رحمه هللا تعلال -يقول المؤلف 

بينما القول القديم هي أقوال اإلمام الشافعي فلي  ،هو ما قررو واعتن  به وأفت  به في مصر :الجديد عند الشافعية
معمللول بللله ألن  خللر االجتهللادين هللو ال ؛والمعتمللد عنللد الشللافعية المقللرر عنللدهم أن الفتللوق عىلل  الجديللد ،العللرا 

هلدو المسلائل مدونلة فلي مقدملة المجملوع  ،م وهلي مدونلةيسلير  يفتلون فيهلا عىل  القلول القلديعندهم  ال فلي مسلائل 
 .لىسيوطي و يرهما، ومنظومة أيضاً  لىنووي وفي األشباو والنظائر

ألن الحجلللة المى ملللة فلللي  ؛المقصلللود أن الشلللافعي فلللي قولللله الجديلللد يلللرق أن قلللول الصلللحابي لللليس بحجلللة، لملللادا؟
الصللحابي لللم تضللمن عصللمته  ؛الخطللأ والصللحابي للليس بمعصللوم عللن -فللي الكتللاب والسللنة- النصللوف الشللرعية

فإنله حينئلد يكلون  -احتملال النقليض وهلو الخطلأ-ليكون قوله  ير قابلل لىنقليض لىخطلأ، وملا دام االحتملال قائملًا 
 اختارها جمع من الحنابىة.و وهو رواية عن أحمد،  ،عند الشافعية قوله ليس بحجة، وهدا هو القول الجديد

لإلمام الشافعي ورواية عن أحمد أنله حجلة، وذهلدا قلال جملع ملن أهلل العىلم؛ ألن  وهو القول القديم: والقول الناني
وعرفللوا المقاصللد مللن قللرب، وأننلل   -عىيلله الصللال  والسللالم-الصللحابة الللدين عاصللروا التن يللل وعاشللوا مللع النبللي 

اإلصلابة ملن فلي سلنته هلم أولل  ب -عىيله الصلال  والسلالم-وأنن  عىيهم النبي  ،في كتابه -جل وعال-عىيهم هللا 
 يرهم، هم أول  باإلصابة من  يرهم، والمسألة مفترضة فيما ال نف فيله، أملا ملا فيله نلف فالعملد  اللنف، فلإدا 

قبللول قللول الصللحابي أوللل  مللن اجتهللاد  يللرو مللن التللابعين فمللن  تجللردا المسللألة عللن الللنف، فعىلل  القللول النللاني
 دونهم.

))عىليكم بسلنتي وسلنة الخىفلاء يستدل هلؤالء بحلدي :  ؛لراشدينمن أهل العىم من يرق أن الحجة في قول الخىفاء ا
 ل   خر الحدي .  ((عىيها بالنواجد االراشدين المهديين من بعدي عضو 

))اقتللدوا لحللدي :  -رضللي هللا عنهمللا- وهللو أن الحجللة فللي قللول أبللي بكللر وعمللر :وهنللال قللول رابللع فللي المسللألة
 .بالىدين من بعدي((

بمللا دكرنللا مللن أن اجتهللاد الصللحابي الللدي عاصللر التن يللل، وعللرف المقاصللد مللن  ويسللتدل أصللحاب القللول النللاني
ويسللتدل بعضللهم لهللدا القللول  ؛قوللله أوللل  باإلصللابة مللن قللول  يللرو -عىيلله الصللال  والسللالم-النبللي  يشاقللرب، وعلل
 .[هدا ضعيف باتفا  الحفاظ، فال حجة فيه] ))أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم((بحدي : 
لقول بعدم االحتجاج بقول الصحابي بعد أن حررنا محل الن اع، عدم االحتجلاج بله وهلو قلول الشلافعي فلي عرفنا ا

 الجديد ورواية عن اإلمام أحمد.
فللي المسللائل التللي خىللا مللن النصللوف ولمللا دكرنللا،  ،مللن النصللوف : وهللو االحتجللاج بلله فيمللا خللالالقللول النللاني

وهنال من صرو ابن القيم في  عالم الموقعين، ديم لإلمام الشافعي، ونوهو القول الق ،وأيضًا رواية عن اإلمام أحمد
 لألمر باألخد بسنتهم. ؛يقول: الحجة في قول الخىفاء الراشدين
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))اقتلدوا بالىلدين ملن : -عىيله الصلال  والسلالم-ومن أهل العىم من يقصر الحجيلة فلي قلول أبلي بكلر وعملر لقولله 
 .بعدي((

األصل أن الحجة والعمد  في اللدين عىل  الكتلاب والسلنة، لكلن  دا افترضلنا مسلألة المقصود أن المسألة خالفية، و 
 ما فيها شيء من النصوف ال من الكتاب وال السنة، وجدنا فيها قول صحابي، هل نعمل بقول هدا الصحابي؟

أيضلًا  ، وهلوويستدل به ويفتي بمضمونه كنيلراً  ،من األصول التي يعتمد عىيها اإلمام أحمد اعتماد قول الصحابي
 مقتض  عمل األئمة  ير اإلمام أحمد فإن كتب الفقه طافحة بأقوال الصحابة يعتمدون عىيها ويستدلون بها.

ن كان ملن النصلوف ملا يلدل عىل  أنله قلد  وهم ،ال شل أن الصحابة خير القرون  أدرق من  يرهم في الجمىة، وا 
و أوعللل  ملللن بعلللض الصلللحابة، ال نقلللول ملللن مملللن يلللأتي بعلللد الصلللحابة ملللن هللل -وهلللدو لىتقىيلللل- قلللد يوجلللد ،يوجلللد

 .((رب مبىغ أوع  من سامع))الصحابة كىهم، من بعض الصحابة، و
ويقدملله عىلل  اجتهللادو أنلله ال يللالم، المسللألة منللل مللا كررنللا  ،ال شللل أن مللن يعمللل فللي مسللألة فيهللا قللول صللحابي

 عىلل  خيللر  ن شللاء هللامفترضللة فللي مسللألة خاليللة مللن النصللوف مللن الكتللاب والسللنة، مللن اقتللدق بصللحابي فهللو 
 .ألن الصحابة  ير معصومين ؛ال يالم ال يالم الحجة بالكتاب والسنة :لكن من رد قول الصحابي وقالتعال ، 

 :وأمددا ا ف ددار فددالف ر مددا وهللف دده الصددهلل  والكددذايقللول: : ا ف ددار: -رحملله هللا تعللال -بعللد هللدا يقللول المؤلللف 
الصلد  والكلدب، هللدا فلي األصلل، مللا  : ملا يدخىللهد أهلل البال لةتعريفله عنللبوعرفلله المؤللف  ،األخبلار: جملع خبلر

فقلد يكلون الخبلر وهلو فلي  ؛يدخىه الصد  والكدب لداتله، وبغلض النظلر علن قائىله، لداتله بغلض النظلر علن قائىله
 -عل  وجلل-علن ملن ال يكلدب ال يحتملل  ال الصلد ، كأخبلار هللا  اً األصل يحتمل الصد  والكدب، لكونه صادر 

 ألنها تحتمل بغض النظر عن القائل. ؛لكنها في الجمىة خبر -عىيه الصال  والسالم-وأخبار نبيه 
ن كلان االحتملال قائمل ،ال تحتمل الصلد  كمسليىمة الكلداب هنال من أخبارهم ، اً وملن علرف عنله الكلدب، يعنلي وا 

ر يلأتي ملن قبىله طلر  جميلع ملا يرويله، وكلل خبلفإنله ي   -عىيله الصلال  والسلالم-لكنه  دا رمي بالكدب عى  النبي 
ن كلان االحتملال قلائم لملادا؟كملًا خبلرو ال يحتملل الصلد ، ح  يكون مردودًا، وعى  هدا ح   عىيله -ألن النبلي  ؛كملًا وا 

لكلن للو جلاءل خبلر علن شلخف رملي بالكلدب فلي ، ))صدقل وهو كدوب((قال عن الشيطان:  -الصال  والسالم
ألن  ؛وتحكلم عىيله بلأن الخبلر موضلوع ،تلرد الخبلر وأنا ما تدري هل صد  فلي هلدا الحلدي  أو كلدب، ،الحدي 

 أو وضاع فتعريفهم هدا بغض النظر عن القائل لداته. ،فيه فالن وهو كداب
ال يقللع  -جماعللة–مللن طريللق عللدد  اً ألن الخبللر ال يخىللو  مللا أن يكللون مرويلل والف ددر واقسددع إلددى أحدداهلل ومتددواتر:

هم عىلل  الكللدب، وال بللد أن ؤ حسللوس، ال يحتمللل تواطللالتواطللؤ مللنهم عىلل  الكللدب عللن مللنىهم، وأسللندوو  للل  شلليء م
يكون عن منىهم في جميع طبقاا اإلسناد، أو يروق من طريق من للم يبىلغ هلدا العلدد اللدي رفلع احتملال التواطلؤ 

ن شئا فقل: اآلحاد ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر.  عى  الكدب، وا 
هددو أن ورويدده : -رحملله هللا تعللال -وعرفلله المؤلللف  ،تتللابعمللن التللواتر وهللو ال فللالمتواتر مللن التللواتر وهللو التتللابع،

 إلدى هكدذا إلدى أن واتهدي :وهكدذا إلدى أن واتهدي المف در ىاده لالكدذا ىدن مدث هع  دى ماىة ال يق  التواطؤ ى
لو اختل هدا الشرط في أي طبقة من طبقاا اإلسناد، احتمل أن يقلع التواطلؤ فلي هلدو الطبقلة، فلال  المف ر ىاه:

عىلل  الكلدب، وال بللد مللن ؤا لنجلل م بلأنهم لللم يتواطل ؛دا الشللرط، مستصلحبًا فللي جميلع طبقللاا اإلسلنادبلد أن يكللون هل
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يللدخل فللي هللدا العقىيللاا واألمللور  رؤيللا أو مشللاهد ، أو  يرهمللا، وال  مللا سللماع، أو ، سللنادو  للل  شلليء محسللوس
ال يقع الج م بصدقها ملا للم تتلوافر فاإلشاعاا ولو كنر ناقىوها فإنها ال تفيد العىم، و  ،المستنبطة ومنىها اإلشاعاا

 فيها الشروط.
يقول: اإلشاعاا أو ما يشاع من األخبار ولو كنر ناقىوو فإنه ال يفيد القطع  -رحمه هللا تعال -الحافظ ابن حجر 
 .ولو كنر الناقىون 

 -دا الخبلريتنلاقىون هل مؤلفلةأللوف - نم تتناقىله وسلائل اإلعلالم فلي الشلر  والغلرب ،اآلن يصدر خبر من جهة ما
 وال عن سماع. ،ألن أصىه ما استند  ل  شيء محسوس، ال عن رؤيا ومشاهد  ؛ال لكن هل يفيد التواتر؟
أهل المدينة كىهم مجتمعون حول  اس حول المنبر،لما دخل المدينة ووجد الن -رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب 

أهلل المدينلة كىهلم  ،فلي الحلدي  الصلحي هو و  ،ةه في المشرذئمعت ل نسا -عىيه الصال  والسالم-والنبي  ،المنبر
حصللل بينلله وذللين  -عىيلله الصللال  والسللالم-و، النبللي ءطىللق نسللا -عىيلله الصللال  والسللالم-خبللر أن النبللي التنللاقىوا 

اعتلل لهن،  ؛وجىللس فللي المشللرذة ،أن يعتلل ل النسللاء شللهراً  فللىل طىبللوا منلله مطالللب  ،نسللائه مللا يحصللل مللن البشللر
ألنله    الناس كىهم، ليش صدقوا؟فصد   ،وءطىق نسا -عىيه الصال  والسالم-أن النبي فصدر  شاعة في المدينة 

ولمد  شلهر، فوافقلا هلدو اإلشلاعة بعلض التصلرفاا التلي قلد يظلن منهلا  ،اعت ل، خالف جىس وحدو بدون نساء
 ملللراراً بعلللد أن اسلللتأدن  -عىيللله الصلللال  والسلللالم-فصلللد  النلللاس بهلللدا الخبلللر، فلللدخل النبلللي  ،صلللد  هلللدو اإلشلللاعة

فنبللا أن هللدو  ،))ال((ل؟ قللال: ءأطىقللا نسللا :بعللد أن اسللتأدن مللرارًا فسللأله -رضللي هللا عنلله-، دخللل عمللر ..عىلل 
 ناقىها.ت مجرد  شاعة ولو كنر

ينقلل فللي منلل هلدو الظللروف ملن أخبلار، وسللهىا اآلن، فاإلشلاعاا ال يعتملد عىيهلا، ولللو كنلر ناقىوهلا، ومنىهللا ملا 
تشللرأب أنفسللهم  للل  تىقللي منللل هللدو  -فللي أوقللاا الفللتن-فللي منللل هللدو الظللروف سللهل تللروي  اإلشللاعاا، والنللاس 

 األخبار، وسرعان ما ينتشر الخبر في أقطار األرض.
شلديد  لملن تقبللل روايتله ومللن  اً المقصلود أن اإلشلاعاا، يعنللي عىل  المسللىم أن يتنبلا، وأهلل العىللم وضلعوا شللروط

فالتنبا أمر  ،ضررها عظيم ألن اإلشاعاا ضررها عظيم، ؛لبابفعىينا أن نعتني بهدا اا، ترد، فال بد من اعتباره
 ال بد منه.

يعنلي المسلائل العقىيلة التلي  فيكون فدي ا صد  ىدن مشداههلل  أو سدما  ال ىدن ا تهداهلل: لإلى المف ر ىاه يقول:
ملن تىقلاو مجمعون عى  قدم العالم، وتىقاو عنهم  مؤلفةيتوصل فيها  ل  النتائ  بطريق العقل الفالسفة كىهم ألوف 

 فعى  هدا ال يفيد التواتر. ،عنهم، لكن هدو مسائل عقىية، لم تنت  ال عن مشاهد  وال سماع
لكنها نتيجة دراساا  ير مبنية  ،قد يجمعون عى  مسائل -عني من  ير المسىمينأ -ي كتبهم أمم األرض كىها ف

هلدو المسلألة بطريقلة أخلرق،  ؛ يلأتي جيلل  خلر ويلدرسعى  شيء محسوس نتائ  عقىيلة، وللدا سلرعان ملا تنلتقض
 وينكشف له من األسرار واألمور ما ينسف به النظرية السابقة، فهدو مجرد نظرياا.

هللل اآلحللاد جمللع  :-وهللو  مللام مللن أئمللة الىغللة معللروف-اآلحللاد جمللع أحللد، وقللد سللئل نعىللب  ،واآلحللاد: جمللع أحللد
 ، جمع الواحد فنعم.أحد؟ فقال: حاشا أن يكون لألحد جمع، أما أن يكون جمع الواحد فنعم

 الدي انقد  في دهنه؟ أيش؟ أيشنظر  ل   -رحمه هللا تعال -نعىب 
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-أحد، وأحد وأحد، واألحلد ملن أسلماء هللا  هفإدا قىنا  حاد، معناو أن في -ع  وجل-أن األحد اسم من أسماء هللا 
 نعم؟ هدا انقد  في دهنه ولدلل نف : حاشا أن يكون لألحد جمع، لكن هدا صحي ؟ -ع  وجل

 طالا:.......
 كيف؟

 طالا:.......
 اآلن الشهر، كم فيه من أحد؟

 طالا:.......
 هاو؟

 طالا:.......
 ؟أيشأرذعة 

جملع -فالشهر فيه أرذعلة  حلاد  -ع  وجل- حاد، فاألحد من األسماء المشتركة، ليس من األسماء الخاصة باهلل 
 .واحد  ً عنفعى  هدا نقول: اآلحاد جمع أحد، واألحد والواحد م -أحد

 فيه شرط من شروط التواتر.بأنه: ما اختل  -خبر الواحد- ويعرفون اآلحاد
نه :  بعض طالب العىم ممن عرف بالغير  عى  عىوم الكتاب والسنة ينفي تقسيم األخبار  ل  متواتر و حاد، وقال

متكىمللين مللن تقسلليم نعللم، وهللدف ال، دخللل عىلل  عىللوم الحللدي  مللن األصللوليين، واألصللوليين تىقللوو مللن المتكىمللين
ل   حاد مفيد لىظلن ال ن أوجلب العملل، وللدا  األخبار  ل  متواتر موجب لىعىم القطعي الضروري، وا  يفيلد العىلم، وا 

ألن  ؛هم خشوا من اآلنار والىوا م عى  هدا الكالم، لملادا؟: واآلحاهلل هو الذ  وو ا اللم  وال وو ا الل عيقول: 
نمللا يفيللد الظللن، فالعقائللد ال تنبللا  ال بمللا يوجللب ، فقللالوا: مللاً المتكىمللين رتبللوا أمللور  ا دام خبللر الواحللد ال يفيللد العىللم وا 

ممللا  اً مللن الصللفاا وأمللور  اً العىللم، فجميللع مللا نبللا مللن أخبللار اآلحللاد فللي بللاب العقائللد مللردود، ونفللوا عىلل  دلللل كنيللر 
 مما نبا بأخبار اآلحاد. -ع  وجل-ينبا هلل 

ن األخبلار أ فلي نظلروا  لل  هلدا اللال م، لكلن هلل يختىلف أحلد -اللدين وأهىلهعن  اً ج اهم هللا خير -هؤالء الغيورون 
ومنهلا ملا تتوقلف فيله، ومنهلا  ،بتصديقه بمجرد سماعه، ومنها ما يغىب عى  ظنل صدقه منها ما يى مل ؛متفاوتة

 ؟أيشما يغىب عى  ظنل كدبه، ومنها ما تج م بصدقه، ومنها ما تج م بكدبه، األخبار 
ال المتفاوتة، متفاوت متفاوتلة،  ؟يعني ما يختىف الخبر من مجيئه من طريق واحد أو اننين أو عشلر  أو مائلة ؟ة وا 

 .ال يختىف في هدا أحد
متواتر و حاد لم ينطلق بهلا سلىف هلدو األملة ال الصلحابة وال التلابعون، لكلن  ،تبق  التسمياا نعم، تبق  التسمياا

 والحلدي العىمية فلي جميلع العىلوم الشلرعية، حتل  فلي التفسلير لو طردنا هدا الكالم نفينا كنير من االصطالحاا 
نبلا علن الصلحابة والتلابعين،  دا عرفنلا ال ننبلا  ال ملا  :جميلع هلدو االصلطالحاا،  دا قىنلا نفينا ،والفقه والعقائد

ىا هلدو وما يى م من  طال  هدو الكىمة، واحتر نا عن هدا اللال م، واسلتعم ،ومدلول هدو الكىمة ،مأخد هدو الكىمة
 ؟اصطال ، وال مشاحة في االصطال  :الكىمة من األئمة المونوقين المعتبرين، لمادا ال نقول
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وال يشل أحد في رسوخ قدمه في عىلوم الكتلاب والسلنة، وفلي نصلر السلنة، وقملع البلدع، -شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ،، نعللم، نقسللم ونعتنللي بهللدا التقسلليميقسللم األخبللار  للل  متللواتر و حللاد، ونخشلل  مللن الىللوا م -والللرد عىلل  المبتدعللة

ونمنل له باألمنىة التي منل بها شيخ اإلسالم و يلرو مملن اعتنل  بهلدا التقسليم، وال نىتل م بلالال م، وال نىتل م بلالال م 
 الدي ل م عىيه المحظور الشرعي.

ومنل  -فقط  ً معن-نوي ومتواتر مع، شيخ اإلسالم قسم  ل  متواتر و حاد، وقسم المتواتر  ل  متواتر لفظًا ومعن ً 
ومنللل لىمتللواتر المعنللوي بفضللائل أبللي بكللر وعمللر، ، كمللا يمنللل أهللل العىللم ))مللن كللدب(( :لىمتللواتر الىفظللي بحللدي 

والكتلاب موضلوع لىلدفاع علن الصلحابة ال سليما أبلا -يعنلي فلي منهلاج السلنة ، وفي كلل مقلام يمنلل بمنلال مناسلب
 .اً معنوي اً اتر تواتر متو  :قالو  منل بفضائل أبي بكر وعمر -بكر وعمر

 ؟هل يستطيع أحد أن يدفع تصديقها عن نفسه ،حدي  المس  عى  الخفين تبىغ التواتر، حدي  الشفاعة والحوض
 متواتر ، لكنه تواتر معنوي.

 ابن الصال  و يرو يشيرون  ل  أن منل هدا التقسيم ال يوجد عند أهل الحدي ، لمادا؟
مللع أنهللم أنبتللوا ومنىللوا للله، لمللادا ال يوجللد عنللد أهللل  ،د أهللل الحللدي عىلل  سللبيل الخصللوف التللواتر ال يوجللد عنلل

ألنهم ليس بحاجلة  ليله، الحلدي  يبحل  فلي الخبلر ملن حيل  النبلوا وعدمله، عىملاء الحلدي  ؛ المتواتر؟ ،الحدي 
خبر متواتر هل يحتمل النبوا وعدمله؟ ال يحتملل  -وعدم النبوا- يبحنون عن األخبار من حي  النبوا وعدمه

 .ال يبحنون   دن
رحمله -والشيخ أحمد شاكر لما اعتمد هدا التقسليم ، المقصود أن  قرار منل هدا التقسيم ال يى م عىيه أي محظورف

 ؛ ل  لوا م المبتدعة فإنهم يريدون باآلحاد ويقصدون من ورائه  ير ما تقصدو أناوال تنظر  :وقال بعد دلل -هللا
يقولللون: اآلحللاد ظنللي يوجللب العىللم، ال يوجللب العىللم،  نمللا هللو موجللب و  ،ألنهللم حينمللا يقسللمون  للل  متللواتر و حللاد

 دا  ،أبللواب الللدين جميللع فللي لىعمللل بقوللله مللن أهللل العىللم، موجللبلىظللن، هللو موجللب لىعمللل عنللد جميللع مللن يعتللد 
 وصل  ل  درجة القبول موجب لىعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العىم.

موجلب ما في دلل العقائد واألحكام والفضائل والتفسير والقراءاا و يرهلا  دا أوجب العمل في جميع أبواب الدين ب
 لىعمل.

 ننظر في مسألة العىم، مادا يراد بالعىم؟
العىم عندهم الدي ال يحتمل النقيض، يعني خبر صاد  مائة بالمائة، ما يحتمل نقيض، خالف بىغل هدا الخبر 

هلدا العىلم، هلدا هلو العىلم،  :ألنه ال يحتملل النقليض،  دا قىنلا ؛ال م، وال يجو  لل بحال من األحوال أن تشكل فيه
 ،هو االحتمال الراج ، نأتي بلراو ملن اللروا  الظن -يعني الدي يغىب عى  الظن نبوته- االحتمال الراج  :والظن

 ،ليعنلي  دا نقلل اإلملام مالل، مالل بلن أنلس نجلم السلننوليكن  مام من أئمة المسىمين مالل بن أنس نجم السنن، 
 بهلدا؟ موال  فلل، نجل   اوجاءنا حدي  من طريق اإلمام مالل نحىف عىيه ونج م بأن اإلمام مالل ما أخطأ وال سه

 ؟نعم
وهللو مللا ينللدرج تحللا األصللل  ،للله بعللض األوهللامبعللض األوهللام، ومللادام حفللظ  -رحملله هللا تعللال -حفللظ لمالللل 

ملا فلي ال ماللل وال  يلر ماللل، حفلظ عىيله  ؟المقرر في الشرع أنه  ير معصوم، وملن يعلرو ملن الخطلأ والنسليان
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وهم فلي أال يحتمل أنه  من طريق مالل كم تعطيه نسبة؟ تعطيه مائة بالمائة؟  دا جاءل خبر  دن، بعض األوهام
 هدا الخبر؟

نمانيللة وتسلعين، وقللل فللي  علن مائللة بالمائلة  للل  تسللعة وتسلعينن للا النسللبة وللو واحللد بالمائلة، ومللا دام نلل ل   دن
 .لىظن ؟يشمفيد أل  دنالنقاا  ل  تسعين  ل  خمسة ونمانين،  ل  نمانين هدا ظن  الب،  كنير من

يحلدد  ،وصلار التقسليم  دا عرفنا االصطالحاا وعرفنا ملا يىل م عىل  هلدو االصلطالحاا وتنصلىنا ملن هلدو الىلوا م
أو في كل عىم من عىوم اصطالحاا، وال مشاحة في االصطالحاا،  ؛ ألنهالنا األنواع بدقة، وال يى م عىيه شيء

 .الشرع اصطالحاا يعتني به أهل دلل العىم
ليس بمعصوم،  -كما هو مقرر-اإلمام مالل   دنيحتمل الخطأ  -رحمه هللا تعال -ن رأي اإلمام مالل :   دا قىنا

 .البفعى  هدا خبر اإلمام مالل يفيد الظن، يفيد الظن الغ -رحمه هللا-وقل منل هدا في من دون اإلمام مالل 
جلاء، كأنللل  اً فقلال: جللاء  يلد، جلاء  يللد، تسلتطيع أن تحىلف أن  يللد ،يعنلي جلاءل شللخف ملن أونلق النللاس عنلدل

بلأن فالنلًا ملن النلاس  نل  بفالنلة،  -أونلق النلاس عنلدل-أخبلرل  اً ن فالن:  هل تستطيع أن تقول ؟رأيته أنا؟ نعم
 ! ن ؟ه عى  أن أو تحىف ،وهو أونق الناس عندل هل تستطيع أن تشهد عىيه

وهللو أونللق  ،نلل ل عللن هللدو النسللبة  دني هللو نتيجتلله مائللة بالمائللة، ىللفمللا أفادنللا العىللم ال ،يحتمللل خبللرو النقلليض  دن
 الناس عندل، ومنىنا بنجم السنن مالل،  مام مجمع عى   مامته وتحريه وتنبته.

الظلن اللوهم، اللدي هلو االحتملال ويقابلل  ،بعد معرفلة العىلم والظلن ..،وهو بمعرفة ،خبر الواحد بهدا التقرير :أقول
 المرجو ، واالحتمال المساوي يسمونه الشل.

نما يفيد الظن ،ن خبر الواحد ال يوجب العىم:  قىنا ،أقول:  دا استوعبنا هدا التقرير ملع أنله  -هلدا فلي األصلل- وا 
د ال يقبلل فلي العقائلد ن خبر الواح:  دع عنل من يقول ،موجب لىعمل اتفاقًا بإجماع من يعتد بقوله من أهل العىم

مللن أشللاعر  و يللرهم، ودع عنللل مللن ال يحللت  بخبللر الواحللد أصللاًل كالمعت لللة، هللؤالء مللا لنللا بهللم ال م، مللا لنللا بهللم 
وعرفنلا ، نله موجلب لىعملل فلي جميلع أبلواب اللدين:  بخالفهلم، فلإدا قىنلا عتدألننا ال ن ؛ال م، هؤالء ما لنا بهم دعو 

ألن  ؛للليش؟ يفيللد العىللم بللالقرائن نلله يفيللد الظللن، يبقلل  أنلله قللد يفيللد العىللم بللالقرائن،:  وقىنللا ،وفرقنللا بللين العىللم والظللن
موجللب لىعىللم، هللدا االحتمللال نلله :  فللي خبللر النقللة ضللعيف، ولللوال هللدا االحتمللال لقىنللا -احتمللال الخطللأ- االحتمللال

وهلدا ملا ، لىعىلم اً موجبل ىعىلم،ل اً الضعيف  دا وجد قرينة تقابل هدا االحتمال ارتفع هدا االحتمال، فصار خبلرو موجبل
 ،وجمللع  فيللر مللن أهللل العىللم ،فللي الصللواعق، وابللن حجللر -رحملله هللا-قللررو شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة وابللن القلليم 

 وأيضًا ابن رجب في شر  البخاري في مواضع يقرر أن خبر الواحد  دا احتفا به قرينلة ..،خبر الواحد: اليقولون 
 لم تحتف به قرينة فاحتمال الخطأ قائم. مفهومه؟ أنه  دا أيشيوجب العىم، 

وعرفنلا كيلف ترقل  –التي تحتف بخبر الواحد حت  يصل  ل  درجة  فاد  العىلم -من القرائن التي قررها أهل العىم 
ألن االحتمللال الللدي أن للله أصللاًل مللن  فللاد  العىللم ضللعيف، فجللاءا هللدو ؛ -خبللر الواحللد بالقرينللة  للل  أن يفيللد العىللم

قالوا: كون الحدي  في الصحيحين أو في أحدهما ، دا االحتمال فكأن هدا االحتمال  ير موجودالقرينة فقاوما ه
 لشد  تحري الشيخين وانتقائهما لىمتون واألسانيد.؛ هدو قرينة
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بين األئمة يرويه  مام عن  مام  كون الحدي  متداوالً ، بطر  متباينة سالمة من القواد  والعىل اً كون الحدي  مروي
يعني لو وهم مالل يحتمل أن يوافقه الشافعي عىل  اللوهم  ؛م مالل، أحمد عن الشافعي عن ماللعن  ماعن  مام 

 . دا وهم مالل والشافعي يوافقهم اإلمام أحمد والحدي  فيه خطأ؟ ال يمكن، ويرويه عنه؟ ال يحتمل
 .هدو القرائن قابىا دلل االحتمال فارتق  خبر الواحد  ل   فاد  العىم  دن

 وال وو ا الل ع الحتمال الفطه فيهل وياقسع إلى قسمون:يقول: 
 طالا:.......

 األسبوع القادم. - ن شاء هللا-ونكمل  ،ر اآلن، فنقف عى  هدافس معنا
 ج اكم هللا خيرًا. كم باقي عى  األدان؟

 لله وصلحبه وصلى  هللا وسلىم وبلارل عىل  عبلدو ورسلوله نبينلا محملد وعىل   ،وهللا أعىلم ،..مدلحوب سبحانل الىهم
 أجمعين.

أ ملدون  وص ى هللا وس ع ى ى ا واا محمهلل وى ى أله وصدح ه لالحمهلل ر را اللالمونل  سع هللا الرحمن الرحيع
 :-رحمه هللا تلالى-فقهلل قال المؤلف  أما  لهلل:
 فدإن لإسدااهلل، وتصد  لدع مدا :والمرسد  لإسدااهلل، صد تا مدا :فالمسداهللل ومسداهلل مرس قسمون:  إلىاآلحاهلل  وياقسع

 .مسااوهلل فو هللت فتشت فإاها ؛المسوا  ن سلوهلل مراسو  إال لح ة  ف يس الصحا ة غور مراسو  من نكا
ذا لا سددااوهلل ى ددى تددهللف  واللالاددة  ى ددى هددو قددرأن وا   لأف راددي أو حددهللثاي :يقددول أن ل ددراو   و ددو  الشددو  قددرأ وا 
ن لحهللثاي :يقول وال لأف راي :فيقول الشو   أف رادي أو لأ دا اي الدراو : فيقدول قراة  غور من الشو  أ ا ، وا 
 .إ ا  

 طالا:.......
 .من غور قراة طالا: 

 هاو؟ كل النسخ قراء ؟
 طالا:.......

 ؟هما في  يرو، نسخ نانية ما في
 طالا:.......

تقلدم ، وصى  هللا وسىم وبارل عى  عبدو ورسلوله نبينلا محملد وعىل   لله وصلحبه أجمعلين ،الحمد هلل رب العالمين
 -عىيه الصال  والسالم-ي  عن األخبار، والمراد بها أعم من األخبار المسند  المضافة  ل  النبي الكالم في الحد

 -هلدا األصلل فلي الخبلر-وما أضيف  ل   يرو  -عىيه الصال  والسالم-فالخبر يشمل المرفوع  ل  النبي  ؛و يرو
تقدم الكالم في تقسيمه ، -والسالم عىيه الصال -فهو أعم من الحدي ، لكن الدي يهمنا هنا ما يضاف  ل  النبي 

ألن السللامع مىلل م بتصللديقه مللن  ؛وأنلله موجللب لىعىللم القطعللي الضللروري  ،دكرنللا حكللم المتللواتر، و  للل  متللواتر و حللاد
ن نا ع بعض أهل العىم في وجودو، لكن حقيقته موجود ، والن اع في تسميته ال يضر   ، ال  ير نظر وال استدالل وا 

وقسللموو  للل   ،وسللموو بهللدا االسللم وعرفللوو بللالتعريف المعللروف ،د بقوللله مللن أهللل العىللمسلليما وقللد اعتمللدو مللن يعتلل
 وهو ما دون المتواتر. -اآلحاد-ومنىه قسيمه ، األقسام المعروفة
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والسللبب فللي كونلله  ،ومضلل  الحللدي  فللي دلللل بالتفصلليل :هددو الددذ  وو ددا اللمدد  وال وو ددا الل ددعقللال المؤلللف: 
للل  األقطللار، فىللوال أن  -  والسللالمعىيلله الصللال-يوجللب العمللل أن النبللي  للل  البىللدان وا  يرسللل الرسللل  للل  القبائللل وا 

، أخبارهم مقبولة موجبلة لىعملل لملا أرسلل الواحلد ملنهم حتل  يرسلل الجماعلة المجموعلة اللدين ينبلا القطلع بخبلرهم
بلر الواحلد يحتملل وخ ،ألن العىم ما ال يحتملل النقليض ؛لكن خبر الواحد موجب لىعمل بهدا، وال يوجب العىم لداته

ألن هلدو  ؛ ن احتف بخبر الواحد قرينة أوجب العىم ،لة، نعمألنه ليس بمعصوم، وسبق تقرير هدو المسأ ؛النقيض
منىنا بمالل نجلم  دا..، و  يعني -احتمال النقيض، احتمال النقيض وهو ضعيف- القرينة تقوم في مقابل االحتمال

يعتري حدينه ما يجعىه يخالف الواقلع،   دن ،يس بمعصوم من الوهمنه ليس بمعصوم من الخطأ، ل:  ناقىو  ،السنن
وقد وقعا له بعض األوهام، فال يحىف عىل  خبلرو، نعلم  دا احتفلا بله قرينلة وقاوملا هلدا االحتملال أوجلب العىلم 

 عند أهل العىم.
وبعض ملن أهلل  ،وهو قول الحسين الكرابيسي وداود الظاهري  ،ومنهم من يرق أن خبر الواحد يوجب العىم مطىقاً 

الحللدي ، لكللن حقيقللة القللول المعتمللد الللدي يميللل  ليلله شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة وابللن القلليم و ابللن حجللر وابللن رجللب 
أوجللب العىلم وأفللادو، وهلدا مضلل  الكللالم  -بهللدا القيلد-و يلرهم مللن أهلل العىللم أن خبلر الواحللد  دا احتفلا بلله قرينلة 

 فيه.
 .مرسل ومسند :خبر الواحد ينقسم  ل  قسمين يعني :وياقسع إلى قسموننم قال المؤلف: 

 مت  يوجب العمل خبر الواحد؟ :أوالً 
 دا نبا،  دا وصل  ل  درجة القبول بأن كان صحيحًا  ما لداته أو لغيرو، أو كان حسنًا لداته أو لغيرو، يعنلي فلي 

 دائر  القبول.
لسلند ملن  يلر اتصلاف بعىلة وال شلدود، ملا نقىله العلدل الضلابط علن منىله ملع اتصلال ا :والصحي  عنلد أهلل العىلم

 : يقول: الحافظ العراقي
 وأهللللللللل هللللللللدا الشللللللللأن قسللللللللموا السللللللللنن
 فلللللللللللللللللللللاألول المتصلللللللللللللللللللللل اإلسلللللللللللللللللللللناد
 عللللللللن منىلللللللله مللللللللن  يللللللللر مللللللللا شللللللللدود

 

  للللللللللل  صللللللللللحي  وضللللللللللعيف وحسللللللللللن 
 بنقللللللللللللللللل عللللللللللللللللدل ضللللللللللللللللابط الفللللللللللللللللؤاد
 وعىللللللللللللللللللللللللللللة قادحللللللللللللللللللللللللللللة فتللللللللللللللللللللللللللللودي

 

أوجلب العملل  لداتله وتعلددا طرقله سلواًء كلان صل  بداتله أو لغيلرو بلأن كلان حسلناً  ،فإدا ص  الخبر أوجب العمل
مملا يسللم  بلأدن  الصلحي  وهللو الحسلن، ملا لللم  ،أيضلًا، ومنىله  دا نلل ل قىلياًل علن حللد الصلحي   لل  درجللة القبلول
كانلللا مفرداتللله ضلللعيفة ضلللعفًا قريبلللًا محلللتماًل  بلللأن يصلللل  لللل  الضلللعف، فلللإدا كلللان حسلللنًا لداتللله أو حسلللنًا لغيلللرو

ضها مع بعض فإنها ترتقي  ل  درجة الحسن لغيرو، ويحت  بله حينئلد وهلو وتعاضدا، قابىة لالنجبار وتعاضد بع
 ،ب اللدينافلي جميلع أبلو  ب اللدين،اموجب لىعملل فلي جميلع أبلو  ،عمد  وحجة عند أهل العىم -خبر الواحد- حجة

مقصلود فتنبا به العقائد، تنبلا بله األحكلام، تنبلا بله اآلداب والفضلائل، ينبلا بله التفسلير والقلراء  و يلر دللل، ال
  دا وصل  ل  درجة القبول بمعن  أنه  ىب الظن عى  نبوته، فإن العمل به واجب.

ملن  اتصلال السلند، :عرفنا أن من شلروط القبلول :ما اتص  إسااهلل، :واقسع إلى قسمون: مرس  ومساهللل فالمساهلل
بنقلل  ؛تصلل سلندوفاللدي ي -اتصال السلند- هدا أول شرط ،فاألول المتصل اإلسناد ،اتصال السند :شروط القبول
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 دا ، صلحي اتصاف بشدود وال عىة قادحلة هلدا العدل الضابط يعني النقة عن منىه  ل  أن ينتهي السند من  ير 
حكم عى   -في أي طبقة من طبقاا اإلسناد-بأن حصل االنقطاع في السند  -وهو شرط االتصال-اختل شرط 

 وهو اتصال السند. ،الختالل شرط من شروط القبول ؛بأنه ضعيف، الخبر بأنه ضعيف
 حينملللا ؛وهلللو أيضلللًا معلللروف عنلللد أهلللل الحلللدي  ،المؤللللف جلللرق عىللل  علللاد  األصلللوليين بمقابىلللة المسلللند بالمرسلللل

أسلللندو فلللالن، ملللرادهم بلللدلل أنللله وصلللل  سلللنادو، يعنلللي رواو بسلللند  :يقوللللون: أسلللندو فلللالن وأرسلللىه فلللالن، فلللإدا قلللالوا
دا قالوا: أ، متصل بسند فيه شيء ملن االنقطلاع فلي أي طبقلة ملن طبقاتله، رسىه فالن، معناو أنه حصل أو رواو وا 

 لكن أهل العىم يجعىون االنقطاع قسمين: قسم ظاهر وقسم خفي، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي.
مللع أن أهللل الحللدي  يختىفللون فللي  :مددا اتصدد  إسددااهلل، :المسدداهللاآلن المؤلللف أطىللق المسللند بللإ اء المتصللل فقللال: 

وملنهم ملن يقلول:  ،ن يقول: المسلند المرفلوعمومنهم  -كما هنا- فمنهم من يقول: المسند المتصل ،المسند تعريف
 المسند المتصل. أن وهو ،المرفوع المتصل، وهنا اعتمد قول الخطيب المسند

 ..،ا اتصل  سنادالمرفوع، والحاكم جمع األمرين معًا فقال: هو المرفوع المتصل، فإد المسندابن عبد البر يرق أن 
بينملا للو اتصلل السلند  لل  صلحابي  ،وأضيف الخبر  ليه صار مسلنداً  -عىيه الصال  والسالم-اإلسناد  ل  النبي 

 عند ابن عبد البر، وال عند الحاكم، وهو مسند عند الخطيب. عند من؟ ،فإنه حينئد ال يكون مسنداً 
، ال ...وال يقللد  فيلله ،نهم فللي كنيللر مللن القواعللدوهللو قريللب ملل ،عىلل  كللل حللال أهللل األصللول لهللم عنايللة بالخطيللب

ما من فن من فنون عىلوم الحلدي   ال وقلد أللف فيله  ؛عى  أهل األصول، ال أبداً  اً في الخطيب كونه محسوب  يقد
ما من باب  ؛عى  الخطيب في كتبه" حت  قال أبو بكر بن نقطة: " من أنصف عىم أن أهل الحدي  عيال ،كتاباً 

حللدي   ال وألللف فيلله، يعنللي كونلله يىتقللي مللع األصللوليين فللي كنيللر مللن القواعللد واألصللول التللي مللن أبللواب عىللوم ال
 يرجعون  ليها هدا ال يضيرو  ن شاء هللا تعال .

 فالدي يقابلل المتصلل -وهو ما يراو الخطيب ويتبعه المؤلف- وحكمنا عى  المسند بأنه المتصل ، دا قابىنا المسند
، حتللل  ملللن أهلللل العىللم أنواعللله وهللو المرسلللل، وهللدا اصلللطال  معلللروف عنللد المنقطللع، وهلللو مللا عبلللر عنلله بلللبعض

 .المحدنين حينما يقولون: أسندو فالن، وأرسىه فالن
 وملللللللللللللللن يقابىللللللللللللللله بلللللللللللللللدي اإلرسلللللللللللللللال

 

 اتصللللللللللللللللالدا  فقللللللللللللللللد عنللللللللللللللللا بللللللللللللللللدال 
 

 من يقابل المسند بالمرسل فيريد به المتصل.
ألن هنال انقطاع  ؛..وعند أهل الحدي  -قطاععى  جميع أنواع االن-هنا أطىقه عى  طريقة األصوليين  :المرسل

الظلاهر عنلد أهلل الحلدي   ملا أن يكلون ملن مبلادف السلند فيسلمونه حينئلد ظاهر وهنال انقطلاع خفلي، واالنقطلاع 
 من مبادف السند من جهة المصنف ،المعىق

ن يكلللللللللللللللن أول اإلسلللللللللللللللناد حلللللللللللللللدف  وا 
 

 ملللللللع صللللللليغة الجللللللل م فتعىيقلللللللًا علللللللرف 
 

عىيله -ورفعله التلابعي  لل  النبلي  ،ا حلدف  خلر اإلسلناد، طرفله اللدي فيله الصلحابي د، هدا  دا حدف أول اإلسناد
 هدا هو المرسل بالمعن  األخف عند أهل الحدي . -الصال  والسالم

 مرفللللللللللللللوع تللللللللللللللابع عىلللللللللللللل  المشللللللللللللللهور
 

 مرسللللللللللللللللللللللللل أو قيللللللللللللللللللللللللدو بللللللللللللللللللللللللالكبير 
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ي ال عىل  التلوالي، يسلمونه بواحد من أكنر من موضلع يعنلأو  ، دا كان االنقطاع في أنناء السند، فإن كان بواحد
 :لضالمنقطع، فإن كان باننين عى  التوالي فهو المع

 اننلللللللللللللان منللللللللللللله السلللللللللللللاقط المعضلللللللللللللل
 

 نللللللللللللللللاني قسللللللللللللللللم ومنلللللللللللللللله فصللللللللللللللللاعداً  
 

 .  ل   خرو.ما سقط منه اننان فصاعداً 
ال  ألنله ؛حلاد المتعىملين، يقسلم عنلد أهلل العىلم  لل  أرذعلة أقسلام المقصود أن السقط الظاهر الدي ال يخفل  عىل  

وحينئلد  -طرفه األعى -التعىيق، أو من  خرو  وهويخىو  ما أن يكون السقط من مبادف السند من جهة المصنف 
بالمعن  األخف، أو في أننائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، ومنىله للو كلان بلأكنر ملن واحلد ال عىل  هو المرسل 

ن كان باننين فأكنر عى  التوالي فهو  .المعضل التوالي هو المنقطع، وا 
نمللا يلللدرل بللالخبر  والدرذلللة  هللدا االنقطللاع الظلللاهر، هنللال انقطلللاع خفللي، وهللو اللللدي ال يدركلله  حلللاد المتعىمللين، وا 

ملن سلمع منله ن كة يدرل به منل هدا السقط، فإدا روق الشخف عىومعانا  هدا الفن، حت  تتكون لطالب العىم م
ع منله أحاديل  كنيلر  جلدًا، لكلن روق عنله حلدينًا لللم روق نلافع علن ابلن عملر، سلم ،أحاديل  حلدينًا للم يسلمعه منله

كتللب الرجللال تجللد كىهللا تللنف عىلل  أن نللافع سللمع مللن ابللن عمللر، يعنللي مللن بللاب أنللا تبحلل  فللي  ..،نللهميسللمعه 
لىراوي مع من يروي عنه أرذع  ألن ؛سمع منه ،؟ سمع منهأيش، هدا يسم  وأول  أن يكون لقيه وعاصرو  ل   خر 

يعنللي لللم ، سللمعه منلله، أو يىقللاو ولللم يسللمع منللهفيللروي عنلله مللا لللم ي اً ن يسللمع منلله حللدين مللا أ أرذللع حللاالا: ،صللور
أو ال تنبلللا  ،و لللله، فيلللروي عنلللهؤ أو يعاصلللرو معاصلللر  فقلللط، وللللم ينبلللا لقلللا ،فيلللروي عنللله ،ينبلللا أنللله سلللمع منللله

أن يكللون نعلم، ال يخلرج علن هللدو الصلور األرذلع:  ملا  ،ملع ملن يلروي عنلله كللل راو   ،ألنهلا أرذلع صلور ؛المعاصلر 
 القسمة ال تخىو من هدا األرذع الصور.لقيه، أو عاصرو، أو لم يعاصرو،  يكون  سمع منه، أو

؟ تلدليس  جماعلًا هلدا، أيلشفهلدا  ،ومنىنلا بنلافع علن ابلن عملر ،فإدا روق عن شخف سمع منه ما للم يسلمعه منله
والشلرط فلي جميلع الصلور أن -ملا للم يسلمعه منله ملن لقيله ن  دا روق عل، ملن لقيلهن  دا روق عل،  جماعًا تلدليس

ال أخبرني -تكون الصيغة موهمة ال أخبرنلي ؛ما يقول: سمعا وا  والمسلألة مفترضلة فلي - ألنه  دا قلال: سلمعا وا 
ودلللا القللرائن أو دلللا الطللر   ،انتهلل  اإلشللكال يصللير سللمع هللدا الخبللر منلله، لكللن  دا أتلل  بصلليغة موهمللة -نقللة

،  دا روق وقلد سلمع منله أحاديل  نقلول: دللس هلدا الحلدي  ،موهمةوأت  بصيغة  ،األخرق عى  أنه لم يسمعه منه
 من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة أيضًا هدا تدليس، هدا تدليس.ن ع

الصللور  النالنللة:  دا روق عللن شللخف عاصللرو ولللم ينبللا أنلله لقيلله، روق عللن شللخف عاصللرو ولللم ينبللا أنلله لقيلله، 
ال  بمعن  أنهما وجدا في  من واحد، روق شخف ولد سنة مائة علن شلخف ملاا سلنة مائلة وعشلرين، عاصلر وا 

ن أدخىله أيلشعاصر لكن لم ينبا لنلا أنله لقيله بمجلرد المعاصلر ، هلدا  ما عاصر؟ ؟  رسلال خفلي،  رسلال خفلي وا 
 دا روق عن من لم يعاصرو شخف ولد سنة مائة روق عن . صور التدليس، لكنه  رسال خفي بعض بعضهم في

نقلول لله: نعلم، انقطلاع ظلاهر يعرفله  ال،  رسال خفي؟ ال، انقطاع ظاهر؟ تدليس؟ شخف ماا سنة نمانين، هدا
يعني ملا فلي أحلد يخفل  عىيله أن ملن وللد سلنة مائلة ال يمكلن أن يلروي علن ملن ملاا سلنة نملانين،  ؛ة حاد الطىب

 هدا انقطاع ظاهر.  دن ،هدا يخف  عى  طالب عىم؟ ما يخف  عى  صغار المتعىمين
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وهلدا دكلرو ابلن عبلد البلر فلي  ،إليهلام الصليغة ؛اً يسلم  تدليسل (عنل)م الصليغة  دا روق عنله بلبعضهم يقول: إليها
 وهو قول شاد ال يعول عىيه. ،مقدمة التمهيد

  دن ،روق عن شلخف للم يسلمعه اً المقصود أنه  دا روق ما لم يسمعه عمومًا فهو انقطاع، روق عن شخف خبر 
قللد سللمع مللن هللدا الشلليخ، أو لقيلله، أو  -الللراوي –طللاع  ن كللان الشلليخ فيلله واسللطة بيللنهم، وهللدا االنق ؛فيلله انقطللاع

يعنلي ألنل تجد في كتب الرجال أن هدا ولد سنة مائة، وهدا ماا سنة مائة وعشرين،  ؛عاصرو هدا انقطاع خفي
 .اً بين اً عشرين مدرل  دراكمدرل؛ 

 :مرسد  ومسداهللوهنلا أجملل فقلال:  ،والظاهر ينبغلي أن يالحلظ فلي التقسليمالمقصود أن منل هدا االنقطاع الخفي 
 :ما لع وتصد  إسدااهلل، :ما اتص  إسااهلل،ل والمرس  :فالمساهلل، يعني المنقطع ،والمسند المتصل، والمرسل ما عداو
ال ليس بحجة؟، فجعل المرسل بإ اء األقسام كىها  ؟نعم المرسل الدي لم يتصل  سنادو حجة وا 

 طالا:.......
 ؟ نعم؟نعم

المرسلل  أو -عىيله الصلال  والسلالم-االصطالحي، الدي هلو مرفلوع التلابعي  لل  النبلي  المرسل الدي هو المرسل
 بالمعن  األعم؟

الحتمللال أن  الحتمللال أن يكللون الواسللطة ضللعيف، ؛لمللادا؟ االنقطللاع عىللة أهللل العىللم يقللررون أن االنقطللاع عىللة،
نقة نقبل،  دا كان  ير نقلة  ال بد أن نعرف عين من روق عنه، نم بعد دلل هل هو  دن ،يكون الواسطة ضعيف

 نرد،  دا لم يدكر اسمه أصاًل هل ننق بخبرو؟
 طالا: ال

 هو في دائر  الضعف، ولدا يقول الحافظ العراقي لما تحد  عن المرسل:  دن
 وردو جملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاهر النقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاد
 وصللللللللللللاحب التمهيللللللللللللد عللللللللللللنهم نقىلللللللللللله

 

 لىجهلللللللللللللل بالسلللللللللللللاقط فلللللللللللللي اإلسلللللللللللللناد 
 ومسللللللللللللىم صللللللللللللدر الكتللللللللللللاب أصللللللللللللىه

 

  ؛مراسيل من  ير تفصيلالجمهور عى  رد ال
 وردو جملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاهر النقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاد
 وصللللللللللللاحب التمهيللللللللللللد عللللللللللللنهم نقىلللللللللللله

 

 لىجهلللللللللللللل بالسلللللللللللللاقط فلللللللللللللي اإلسلللللللللللللناد 
 ومسللللللللللللىم صلللللللللللللدر الكتلللللللللللللاب أصلللللللللللللىه

 

ن التللابعين بأسللرهم يقبىللون المراسلليل، التللابعين بأسللرهم  لكللن الخللالف موجللود فللي المتقللدمين حتلل  قللال بعضللهم: 
 فة واإلمام مالليقبىون المراسيل، وعى  هدا جرق اإلمام أبو حني
 واحلللللللللللللللت  ماللللللللللللللللل كلللللللللللللللدا النعملللللللللللللللان

 

 دانللللللللللللللللللللللللللللواو بلللللللللللللللللللللللللللله وتابعوهمللللللللللللللللللللللللللللا  
 

 .مالل وأبو حنيفة يقبىون المراسيل
ملع أن الخلالف معلروف علن  - جملاع التلابعين عىل  قبلول المراسليل- الطبري نقل اإلجملاع عىل  قبلول المراسليل

خفللي  ، كيللف ينقللل الطبللري؟ هلللال يمكللن   فللال قوللله -سللعيد بللن المسلليب وهللو سلليد مللن سللاداا التللابعين- سللعيد
اإلجمللاع عنللد  ،مللا خفللي عىيلله، لكللن منىمللا أشللرنا سللابقًا أن اإلجمللاع عنللد الطبللري قللول األكنللر عىيلله قللول سللعيد؟

 الطبري قول األكنر، فال يتىفا  ل  قول سعيد مع قول األكنر.
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 :-رحمه هللا تعال -يقول المؤلف 
صلى  هللا -  دا روق الصلحابي علن النبلي يل الصلحابة،مراسل :فإن كان من مراسو  غور الصدحا ة ف ديس  ح دة

 ؛حلدينًا للم يسلمعه منله -صلى  هللا عىيله وسلىم-  دا روق الصلحابي علن النبلي ،حدينًا لم يسمعه منه -عىيه وسىم
أبو هرير  روق علن  -عىيه الصال  والسالم- ما لصغر سنه أو  يبته أو تأخر  سالمه، صحابي روق عن النبي 

 ،ابللن عبللاس مللن صللغار الصللحابة، خبللرًا قبللل الهجللر  وأسللىم عللام خيبللر سللنة سللبع -صللال  والسللالمعىيلله ال-النبللي 
نقلول؟ مراسليل  أيلشأخبلار قبلل الهجلر   -عىيه الصال  والسالم-وا عن النبي و ر  -رضي هللا عن الجميع- عائشة

 !؟صحابة ال بد فيها من واسطة
 مراسيل الصحابة حجة أو ليس بحجة؟ حجة،   دن: راسو  غور الصحا ة ف يس  ح ةفإن كان من ميقول: 

 أمللللللللللللللا الللللللللللللللدي أرسللللللللللللللىه الصللللللللللللللحابي
 

 فحكملللللللله الوصلللللللللل عىلللللللل  الصلللللللللواب  
 

حت  نقل أكنر ملن واحلد ملن أهلل العىلم اإلجملاع عىل  قبلول مراسليل الصلحابة، نقلل اإلجملاع عىل  قبلول مراسليل 
 .الصحابة

حابة كمراسيل  يرهم، الدين يقبىون مراسليل أبو  سحا  االسفرائيني يقول: مراسيىهم كمراسيل  يرهم، مراسيل الص
 يقولون؟ أيشالصحابة 

بمعنل  أنله أعلادو  ليله، فاالحتملال  -عىيله الصلال  والسلالم-سلمع الخبلر ملن النبلي يقولون: الصحابي  ن للم يكلن 
أنه سمعه من صحابي  خر، هدا الدي يغىلب عىل  الظلن، االحتملال األقلوق أنله سلمعه ملن صلحابي  خلر وأسلقط 

 .ألن الصحابة كىهم عدول ؛صحابي، والصحابي سواًء دكر أو حدف ما يضرهدا ال
واألحكلام مبنيلة  ،لكن الدي يغىلب عىل  الظلن ،نعم يتصور عقالً  يروي صحابي عن تابعي؟ يعني هل يتصور أن

عىلل   ىبللة الظللن أن الصللحابي  نمللا يللروي عللن صللحابي  خللر، فىهللدا نقللل االتفللا  عىلل  قبللول مراسلليل الصللحابة، 
ألن الصلحابي احتملال يلروي علن تلابعي فيسلقط  وقال: هي منل مراسيل  يلرهم؛ ،ائينيأبو  سحا  االسفر وخالف 

 هدا التابعي، والتابعي االحتمال قائم أنه نقة أو  ير نقة.
وصللغر السللن،  ،باعتبللار تللأخر  سللالم كنيللر مللنهم ؛هللدا بالنسللبة لمراسلليل الصللحابة، مراسلليل الصللحابة كنيللر  جللداً 

فملا باللل  -عىيله الصلال  والسلالم-يتنلاوب المجليء  لل  النبلي  ؛كلان يغلاب -رضي هللا عنه- عمرالغيبة أيضًا، 
 بغيرو.

هؤالء يروون أحادي  وقصف ووقائع لم يشهدوها، حدي   ،ابن ال ذير ،ابن عباس ،أحدا  الصحابة منل عائشة
عض أهل العىم يميل ويسترو   لل  بدء الوحي ترويه عائشة، بدء الوحي قبل أن تولد بأ مان ترويه عائشة، لكن ب

 .قف عىيها القصة، قف عىيها القصة -عىيه الصال  والسالم-أن النبي 
المقصللود أن منللل عائشللة لصللغر سللنها، أو منللل أبللو هريللر  لتللأخر  سللالمه، أو منللل ابللن عبللاس لصللغر سللنة وابللن 

علن النبلي  :  ن ابن عباس لم يلرو  ال ذير، هؤالء قد يروون بعض الوقائع بواسطة فيسقطون الواسطة، ولدا يقولون 
ويحدف الواسطة، هدا أشار  ليه  ،وجميع مروياته فيها واسطة ؛مباشر   ال أرذعة أحادي  -عىيه الصال  والسالم-

عىيله الصلال  - نله وجلد مملا نبلا سلماعه ملن النبلي  :الغ الي في المستصلف  و يلرو، لكلن الحلافظ ابلن حجلر قلال
 .الصحي  والحسن ما ي يد عى  األرذعينمن قبل ابن عباس من  -والسالم
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وللدا ، المقصود أنها بالنسلبة لمروياتله حتل  األرذعلين قىيىلة، فلدل عىل  أن هنلال وسلائط بالنسلبة لصلغار الصلحابة
 هدا الواسطة كأنه مدكور. ؛يقرر أهل العىم أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول

 أمللللللللللللللا الللللللللللللللدي أرسللللللللللللللىه الصللللللللللللللحابي
 

 بفحكملللللللله الوصلللللللللل عىلللللللل  الصلللللللللوا  
 

 عرفنا فيها الخالف والجمهور عى  ردها مطىقًا. ،ا الخالف: عرفنا فيهمراسيل  ير الصحابة من التابعين
 لقبول المراسيل: اً يشترط شروط -رحمه هللا-الشافعي 

نقة، بمعن  أن يكون ممن ال يروي  ال عن    سم سم  أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل  دا 
 النقاا.

 من الحفاظ لم يخالفه، يعني ما له مخالفاا. اً أن يكون هدا التابعي الكبير  دا شرل أحد
قتضاو عوام روا  المرسل األول، أو يفتي به م أن يكون لىخبر المرسل شاهد ي كيه من مسند أو مرسل يرويه  ير

قبلللل  الشلللروط األرذعلللةأهلللل العىلللم، أو يلللرد قلللول صلللحابي يدعمللله، المقصلللود أن يكلللون لللله شلللاهد،  دا تلللوفرا هلللدو 
 .الشافعي المراسيل

وللدا يقلول  ، رسلال ابلن المسليب عنلدنا حسلن قال:  رسلال ابلن المسليب عنلدنا حسلن، -رحمه هللا تعال -الشافعي 
 ؛افإن كان من مراسدو  غودر الصدحا ة ف ديس  ح دة إال مراسدو  سدلوهلل  دن المسدو   : -رحمه هللا تعال -المؤلف 

 .أبي هرير  صهرو وجىها من طريق :هللفإاها فتشت فو هللت في المسااو
وأملا ملن علداهم فمراسليل سلعيد منلل  يرهلا،  ،ألنها فتشا فوجدا في المراسليل ؛الشافعية يحتجون بمراسيل سعيد

ألن التابعين يتفاوتون في وقو  المراسيل وضعفها، فمن كلان ملن أهلل التحلري، بمعنل  أنله ؛ لكنها أقوق من  يرها
مراسللليل الحسلللن  ؛أحلللد كالحسلللن ال شلللل أنهلللا أقلللوق ممللن يلللروي علللن كلللل -نلللل سلللعيدم-ال يللروي  ال علللن النقلللاا 

 ضعيفة.
 طالا:.......

 مراسيل ال هري أيضًا فيها قو ، فيها قو  نعم، لكن ليسا منل مراسيل سعيد.
، (علن)، هي رواية الحدي  بصليغة (عن)العنعنة هي رواية الحدي  بصيغة  واللالاة تهللف  ى ى اإلسااهلل:يقول: 

 .يصير عنعنة، عن فالن ،، حدننا فالن، عن فالن، عن فالن(عن)عنة رواية الحدي  بصيغة العن
 .تدخل عى  اإلسناد

 حللدننا :نلله منقطللع مللا لللم يقللل:  فمللنهم مللن قللال ،ل العىللم مختىللف فيللهأهلل دالسللند المعللنعن عنلل :سللند المعللنعنحكللم ال
 .عىيه باالنقطاع ما له قيمة، محكوم ؛وسمعا وأخبرنا فهو خل وبقل

 ومنهم من يقول: يحكم له باالتصال بشرطين معروفين عند أهل العىم:
في القول -الناني: أن يكون قد لقي من روق عنه و  -أال يكون مدلساً - من وصمة التدليس اً أن يكون الراوي سالم

 .-نبتا معاصرته له عى  القول المعروف عن اإلمام مسىم- أو عاصرو -المشهور المعروف المنسوب لىبخاري 
السللند المئللنن منللل  ،(أن  ) حكللم (عللن)، وحكللم عىلل  كللل حللال العنعنللة محكللوم لهللا باالتصللال بالشللرطين المعللروفين

 ، يحكم لها باالتصال بالشرطين المدكورين.(قال)أيضًا حكم  (عن)السند المعنعن، وحكم 
 العنعنة تدخل عى  اإلسناد وبعدين؟
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ألنله فسلر المسلند بالمتصلل، فهلو ؛ العنعنلةباالتصلال ملع وجلود  معناو االتصال فيحكم له ، ن كان قصدو اإلسناد
دا قرأ الشيخ.  ..مقبول، وا 

  طالا: ا اهاة
 :منل السند المعنعن نن  ؤ السند الم

.................................. 
 سللللللللللللووا ولىقطللللللللللللع نحللللللللللللا البرديجللللللللللللي

 

 الجللللللللللو وحكلللللللللم )أن( حكلللللللللم )علللللللللن(  
 حتللللللل  يبلللللللين الوصلللللللل فلللللللي التخلللللللري 

 

 .لعىها تفي بالغرض ؛سائل يعني يحتاج  ل  دروس المصطى  ما هو هنا، لكن نحن نشير  شاراابسط هدو الم
ذا ذا لوأف راددي حددهللثاي :يقددول أن ل ددراو   و ددو  الشددو  قددرأ وا   :ويقددول لأف راددي فيقددول الشددو  ى ددى هددو قددرأ وا 

ن لحهللثاي هنلا  لل  بعلض طلر   أشار المؤللف :إ ا   أف راي أو لأ ا اي :فيقولرواية  غور من الشو  أ ا ، وا 
التحملل، وأشللرنا فلي درس األمللس أن طلر  التحمللل نملان، السللماع ملن لفللظ الشليخ، القللراء  عىل  الشلليخ، اإلجللا  ، 

 المناولة، المكاتبة، الوصية، اإلعالم، الوجاد ، نمان.
طاللب السماع من لفظ الشيخ،  دا سمع الطاللب ملن لفلظ الشليخ، الطاللب يسلمع ملن لفلظ الشليخ، الشليخ يحلد  وال

األصللل أن الشلليخ يحللد  والطالللب يتىقلل ، وهللدو  ،ألنهللا هللي األصللل فللي الروايللة ؛يتىقلل ، هللدو أعىلل  طللر  التحمللل
 التحمل. وهي أعى  طر   ،يسمعون منه ؛مع الصحابة -عىيه الصال  والسالم-حال النبي 

رج  عنللد جمهللور أهللل خ هللو المللالنللاني: القللراء  عىلل  الشلليخ: الطالللب يقللرأ والشلليخ يسللتمع، السللماع مللن لفللظ الشللي
وبعضلهم فضلل العلرض عىل  السلماع  ،العرض الدي هو القراء  عى  الشيخ مرتبة نانية بعد مرتبلة السلماعالعىم، 

دا أخطلأ  قلد يخطلا الشليخ قلد يخطلا الشليخ، ،فلي حلال السلماع ملن لفلظ الشليخ :يقلول؛ لملادا؟ ،من لفلظ الشليخ وا 
..، جلاء يلروي طاللب يصلح  لىشليخ؟ والمفتلرض أنله يلروي الشيخ والطالب يتىق  عنه من يصح  لىشيخ؟ يعنلي ال

ما يصح ، لكن في حال العلرض والقلراء  عىل  الشليخ،  دا أخطلأ الطاللب فلإن الشليخ للن يتلردد فلي ، أحادي منه 
التصويب، وللدا يلرق اإلملام ماللل وجملع ملن أهلل العىلم أنهملا سلواء، سلواًء قلرأا عىل  الشليخ أو قلرأ عىيلل سلواء، 

 الخبر، أو الشيخ يسمع الخبر ويقرو. المهم أنل تسمع
حددهللثايل  :شددو  و ددو  ل ددراو  أن يقددولإذا قددرأ ال :رادديل وال يقددول: حددهللثايقددرأ هددو ى ددى الشددو  فيقددول: أف  ذاوا  

ن قرأ هو ى ى الشو  فيقول: أف  لوأف راي سلمعا، وحلدنني،  :صليغ األداء التلي هلي :حدهللثاي :راي وال يقدولوا 
ملن روق بطريلق السلماع ملن لفلظ الشليخ لله أن ، ال فالن، وأن فالنًا قال، صيغوأخبرني، وأنبأني، وعن فالن، وق

ألن الشلليخ حدنلله، وللله أن  ؛يقللول: حللدنني أن ألنلله سللمع مللن لفللظ الشلليخ هللدو حقيقللة الحللال، وللله ؛يقللول: سللمعا
 فىه أن يقول كل هدو الصيغ، وال يعدو حينئد الواقع  دا قال دلل. ،أخبرو ألن الشيخ ؛أخبرني :يقول

؟ ما سمع، هل يستطيع أن يقول: ئاً هو سمع من الشيخ شي ؟دا قرأ هو عى  الشيخ، هل يستطيع أن يقول سمعا 
 هل يستطيع أن يقول: أخبرني؟ نعم؟ حدنني؟ 

 طالا:.......
ُث َأْفَ اَرَها{الفر  بين التحدي  واإلخبار؟  أيشكيف؟  عىل   أو قلرأو هل الشليخ أخبلر  ،[( سور  ال ل لة4)] }َوْوَمئ ٍذ ُتَحهلل  

أهلل العىلم  لكلن أجلا هلو اللدي يبلين،  الورع أن يقول: قرأا عىل  الشليخ، قلرأا عىل  فلالن الشيخ، ما في شل أن
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السماع وفي العرض أن يقول: سمعا وحدنني وأخبرني، جميع الصيغ؛ ألنها طر  مجمع عى  صحة التىقي في 
 فهي مقبولة. -تدل عى  المقصود- بها، فأي صيغة تفيد

 ؟...قراة  أف ار قراة  . .. ف ارطالا: أ
ال أنا أخبرتني،  لكن أنا  دا أخبرتل  تقرأ عىي، أنا أخبرتل بشيء؟ وأنا يعنيوا 

 طالا: أات أقريت يا شو .
 لكن هدا  خبار؟

 ماك يا شو . ا  طالا: الل لكن قهلل يكون إقرار 
 ؟، لكن اإلقرار هل فيه  خبار؟ نعمنعم أو ال يشترط؟ المسألة معروفة :اإلقرار فيه  قرار، وهل يشترط أن يقول

 طالا:.......
ال أنا الىي أخبرتني؟ أخبرتلاآلن لما تقول لي: قدم  يد، أقول لل: صحي ، أصير   بقدوم  يد وا 

 طالا:.......
ال م تني؛لكن أنا بتقول أخبر   و بواض .ا هأخبرني فالن، واض  وا 

ألنهملا  ؛وفلي العلرض عىل  الشليخ ،ماع ملن لفلظ الشليخفي الس في األصل أهل العىم أجا وا كل الصيغ :أنا أقول
فبلأي عبلار  أو أي أسلىوب أديلا مملا يفهلم أنلل تلروي هلدا الخبلر وتنقىلله  ،طريقلان مجملع عىل  صلحة التىقلي بهملا

عن الشيخ تبىغه  ل   يرو يجو  لل دلل، لكن أهل االصطال  جعىوا كل طريق من طر  التحمل يختف بصيغ 
ن كللان مخبللرًا للله، ومللن قللرأ عىلل   :سللمعا وحللدنني، وال يقللول :ن لفللظ الشلليخمعينللة، فجعىللوا لىسللماع ملل أخبرنللي، وا 

 الشيخ وعرض عى  الشيخ يقول: أخبرني وال يقول حدنني.
 ؟الفر  بين التحدي  واإلخبار؟ نعم أيش

لتحلدي  ال فا ؛دائر  اإلخبار أوسلع ملن دائلر  التحلدي ، يقولون: دائر  اإلخبار أوسع من دائر  التحدي  ؛هنال فر  
بينملللا اإلخبلللار يحصلللل بالمشلللافهة،  -لملللن يتحلللد  معللله ..،   بملللا حلللد   مشلللافهة المحلللد  -يحصلللل  ال بالمشلللافهة 

 يحصل بالمكاتبة كل هدا  خبار. ،يحصل بالعالمة ،يحصل بالقرينة
رقلة كتب له و و من حدنني، فجاء واحد  -فهو حر- ولدا لو قال  يد من الناس: من حدنني بقدوم فالن فهو عتيق

ال ما يعتق؟ نعم  ؟وقال: قدم فالن، يعتق وا 
 طالا:.......

 كتب له كتابة. يا أخي، ما حدنه ؛ما يعتق
 ... إف ار.طالا:
ما قال من أخبرني، يقول: من حدنني بقدوم فالن فهلو حلر،  ،التحدي  اآلن، هو يقول: من حدنني حنا ب ما ينفع

أو  ،فللأخبرو بكتابللة ،مللن أخبرنللي بقللدوم فللالن :، لكللن لللو قللالأنلله قللدم فللالن، مللا يعتللق اً جللاء واحللد وكتللب للله خطابلل
ألن دائللر  اإلخبللار أوسللع مللن دائلللر  التحللدي ، فهللم يقولللون: يخلللتف  ؛أو بشلليء، خللالف يعتلللق ،بنصللب عالمللة

التحللدي  والسللماع بطريللق السللماع مللن لفللظ الشلليخ، وأمللا اإلخبللار فباعتبللار دائرتلله أوسللع فيخصللف لىعللرض عىلل  
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التفريق بللين صلليغ األداء الصللادر  عللن الشلليوخ عنايللة فائقللة، بلل، وكنيللر مللن أهللل العىللم يعتنللي الشلليخ والقللراء  عىيلله
 فيجعل هدا لهدا وهدا لدال، ومنهم من ال يفر .

حلدننا،  :وفلالن، قلال فلالنولله عنايلة فائقلة فلي التفريلق بلين هلدو الصليغ، يقلول: حلدننا فلالن، وفلالن  اً فتجد مسىم
حلدننا  :ملا يقلول -ابلن راهويلة -رحمله هللا-، لكن منلل  سلحا  فهو يهتم بدلل ،كسأو الع: أخبرنا، رون وقال اآلخ

 يى م صيغة أخبرنا. ؛أبدًا، سواًء سمع أو قرأ ما يقولها
 يللرون التفريللق فيللؤدي بللأي صلليغة تفيللد المللراد، لكللن أهللل المللع جمللع مللن أهللل العىللم  -رحملله هللا تعللال -البخللاري 

 .لفظ الشيخ، واإلخبار بالقراء  عى  الشيخ، والمسألة اصطالحيةاالصطال  خصوا التحدي  بالسماع من 
ذا قرأ الشو  و و  ل در  ن قدرأ هدو ى دى الشدو  فيقدول لحدهللثاي وأف رادي :و  أن يقدولاوا   :أف راديل وال يقدول :وا 

 ألنه لم يشافهه. :حهللثاي
ن أ ا ، الشو ُ   دا  :أف رادي إ دا   فيقدول: أ دا اي أو -كملا فلي نسلختي- مدن غودر روايدةأو  من غودر قدراة  وا 
أريلد منلل أن تجي نلي بروايلة صلحي  البخلاري، أو بالحلدي  الفالنلي، قلال: و  -لىشليخ الطاللب  - أجا و، جلاء الشليخ  

 أو الحدي  الفالني. ،فقال: أج تل أن تروي عني صحي  البخاري 
 ؛طالب أيضًا قرأ عىل  الشليخفال الطالب سمع من لفظ الشيخ، وال ال ،اإلدن بالرواية هي اإلدن بالرواية، :واإلجا  
 دن، وجمهلور أهلل  ؛عنلي صلحي  البخلاري، اإلدن بالروايلة، هلدو اإلجلا   تحدي  أصاًل، بلس قلال لله: ارو   هما في
والداعي  ليها كنر  الطالب وتباين األقطار وتباعدها، ويحصل المشلقة الشلديد   ؛عى  صحة الرواية باإلجا  العىم 

 العرض.لو حصرا الرواية بالسماع أو 
يللروي صللحي  البخللاري بأسللانيدو، نللم كللل طللالب العىللم يبللون منلله روايللة لهللدا الكتللاب،  مللا أن  اً يعنللي تصللور شلليخ

سلافر قبلل ملا يكملل الكتلاب، ي ىلي فاتله شليء والىليرو  أفواج ويجلي أفلواج، وال؛ وبيتعبو عىيه أو يقرأ عىيهم  واؤ يقر 
خللالف أج تللل أن تللروي عنللي  ،تفضلللويقللول للله:  ،نبللا سللندو فللي ورقللة أو لكللن مللن السللهل جللدًا أن يكللون كتللب

حتللل  قلللال بعلللض  -أبطىلللوا اإلجلللا  - وأجيللل  منلللل هلللدا لىحاجلللة الماسلللة  لللل  دللللل، وأبطىهلللا قلللوم ،صلللحي  البخلللاري 
فكأنلله قللال للله: أجلل ا لللل أن تكللدب  ،عنللي مللا لللم تسللمعه منللي أجلل ا لللل أن تللروي   :ن مللن قللال لغيللرو:  الظاهريللة

مللن أهللل  اً المقصللود أن كنيللر  وقللال بعضللهم: لللو جللا ا اإلجللا   لبطىللا الرحىللة. ،أجلل ا لللل أن تكللدب عىللي   ،عىللي  
 العىم الجماهير عى  جوا ها، وقال بعضهم بأنها باطىة.

 طالا:.......
 الطر  النمانية ومت  تص  ومت  ال تص  هدا مظنة المصطى .تبغون التفصيل في 

 طالا:.......
 الع؟

 طالا:.......
ال  ملراا بعلض شرحناو سنين، في بعض الكتب عرض نلال  ملراا، وشلر  نل ؛إلخوانيا أخي المصطى  مىوو ا

النخبلة كامىلة، ألفيلة العراقلي  ،الباعل  الحنيل  كاملل يلا أخلي اخوان عندهم، المصطى   خرهلالكتب، واألشرطة اإل
فللي   شللكال، لكللن  حنللا نشللر  عىلل  قللدر مللا يحتللاج  ليلله ه، المصللطى  يعنللي مطللرو  مللا فيللقللدر كبيللر منهللا مسللجل
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 طالللة، وملا فيلله م يللد  هتسللمعون ملا فيلل ه..،مختصللر، ولللدلل تجدونلالتوضلي  منللل هلدا الكتللاب المعتصللر ال أقلول 
 تفصيل يناسب صغر الكتاب.

 طالا:.......
حللدنني، تسللمع شللريط لىشلليخ ابللن بللا  أو ابللن عنيمللين تقللول:  : دا قىللاألنلله أحيانللًا الشللريط  ..؛وهللا  ن بللين وقللال

ليلوهم  يلرو أن الشليخ  ؛ألن منلل هلدا قلد يسلىكه بعلض التلدليس ؛يحتملل التلدليسبلن عنيملين، حدنني ابن با  أو ا
 .يعط ه بهدا الخبر، ال شل أن هدا تشبع، تشبع بما لمتفرد به وخص

 طالا: لو قال سملته من الشريط؟
 .يتهمه سمعته من الشريط خالف ما أحد :لو قال

 طالا:.......
المانع يا أخي،  أيشسمعا من لفظ الشيخ بشريط،  :أخي أول  وأورع أن يقول  ن بين يا ،الشيخ سمعته من لفظ

 نعم.
 طالا:.......

سللمعا صلحي ، أنللا سللمعا، لكللن ال تسلىم مللن شللوب االنقطللاع  أنللا ،سلمعا :ملا فللي مللا يمنلع، أيضللًا لللو تقللول
نين أو عشلرين سلنة ألنله قلد يلأتي مملن وللد اآلن بعلد عشلر سل ؛منل الوجاد ، ال يسلىم ملن شلوب االنقطلاع لملادا؟

انقطاع ظاهر ملا أدرل وال عصلر الشليخ، نعلم، وهلو سلمع بالفعلل، سلمع بالشلريط،  ،يقول: سمعا الشيخ ابن با 
ال سليما رل سمعا لفظه، فالبيان هو األولل ؛ في األصل أنه منقطع منل الوجاد   ال أن فيه شوب اتصال باعتبا

يهام السما ع المباشر ملن لفلظ الشليخ، أو  يهلام الرحىلة لىقلاء الشليخ، أحيانلًا وأن التشبع والتكنر عن طالب العىم وا 
توحي أنل رحىا  ل  بىدو وتىقيا عنه  ،أنا ما رأيا الشيخ ابن عنيمين مطىقًا فتقول: سمعا الشيخ ابن عنيمين

هللدا  يهللام، هللدا تشللبع بمللا لللم يعللط، وطالللب العىللم ينبغللي أن يكللون صللريحًا فللإدا خشللي مللن هللدو األمللور  ،وهكللدا
 يوض .

 هلو رأق الكوكلب اللدي انقلض، هلو، نعلم، "لم أكن في صال  ولكني للد ا أما  ني"وال أجمل من قول من يقول: 
أملا "كما هو،  -األمر–بين حقيقة الحال   يبي ؛يتهم، لكن بينفيبما ر و، لو سكا عى  هدا الحد، قال: نعم رأيته 

 ل  الشيخ ابن عنيمين وال رأيا الشيخ ابن   ما رحىا، يا أخي أنا قل: وهللا" ني لم أكن في صال  ولكني لد ا
بملا  المتشلبع))، هلدا رفعلة بلال شلل، والحلدي  الصلحي : ئاً لكن سمعته بشريط، يبي ينقف من قدرل شلي ،عنيمين

 .[الصحي  هدا في الحدي ]  ور(( يلم يعط كالبس نوذ
ال سمع بو  ؛وكم من طالب ي عم ويدعي أنه فعل وترل ال سمعألنه سمع شريط وا   ، وهللا المستعان...اسطة وا 

 طالا:.......
، نعلم، هلدا توسلع ملن.. ما شئا :هدا توسع في العبار ، توسع في العبار ، هدو عباراا صحفية أو  داعاا أو قل

ال.. جاء وحلدنهملكن ما حد بيظن بهم أن الطبري  ،عباراافي ال ن و يتفنن  ير مرض    :ملا يتجلو ون  ، نعلم، منللوا 
 !؟الكالم هدا أيش ،اء، هدا عدالة السماءهدا خبر السم
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 ،وفيما يفعل ،وفيما يترل ،هدا كالم صحفيين هدا، لكن طالب العىم ينبغي أن يكون دقيقًا متحريًا متنبتًا فيما يقول
ال سيما  دا خشي من السامع أن يكون قد فهم من لة أعظلم أو أعىل  مملا هلو فيله،  ،وفيما يدر، ال سيما  دا خشي

 ر عن الواقع، "أما  ني لم أكن في صال  ولكني لد ا" تفضل؟حينئد يخب
 طالا:.......
 .اً ج ال هللا خير 

ن أجا و الشيخ من  ير رواية ومن  ير قراء  ومن  ير سلماع ملن لفظله حينئلد  ..،-رحمه هللا تعال -المؤلف  وا 
ن س :ال يقول حلدنني أو سلمعا  :فلي أن يقلولعنلي، هلدا ال يك يقلول: ارو    جملاالً  مجملالً  اً مع منه لفظلسمعا، وا 
سلمعا، وال حلدنني، وال أخبرنلي، لكلن للو  :ألنه  دن  جمالي بالرواية، فال يقول ؛نم يدكر أحادي  تفصيىية ،فالن

أجلا ني  :هدا هو الىفظ المطابق لىحلال، واألولل  واألورع -يعني بين فيقول: أجا ني-تجاو  وقال: أخبرني  جا   
أو أخبرنللي  جللا  ، أو قللال عللن فللالن ال سلليما المتلللأخرين  ، ن قللال: حللدنني  جلللا  أو أدن لللي فللالن، لكللن  الن،فلل

  العنعنة في اإلجا  ون عمىيست
 وكنلللللر اسلللللتعمال علللللن فلللللي دا الللللل من

 

  جلللللللللللا   وهلللللللللللي بوصلللللللللللل ملللللللللللا قملللللللللللن 
 

 ن يا سىيمان؟قم  
 طالا:.......

ال ق م ن؟  لكن ق م ن وا 
 طالا:.......

 اإلخوان؟ من  يرو،  يرو واحد
 ..طالا:.....

 كسر؟الن بقم  
 طالا:.......

 وهي كدلل بالفت ، 
 وكنلللللر اسلللللتعمال علللللن فلللللي دا الللللل من

 

للللللللللل   ن جلللللللللللا   وهلللللللللللي بوصلللللللللللل ملللللللللللا قم 
 

 .ال من، مناسب له قم ن ،لكن البيا المناسب له ،بالفت ، يعني تفت  وتكسر
 ..الىهم صل عى  محمد 


